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Como poderíamos ajudar o jovem a identificar, desenvolver e medir suas 
habilidades socioemocionais (soft skills) de forma a melhor direcionar sua 
carreira empreendedora? 

RESUMO DO DESAFIO

O jovem está muito focado em desenvolver suas hard 
skills (conhecimentos específicos em uma determinada 
área), desconhecendo ou mesmo negligenciando suas 
soft skills (habilidades socioemocionais) como 
fundamentais para definição de sua carreira profissional. 

Isso é um problema porque normalmente as soft skills 
não são habilidades trabalhadas nas disciplinas escolares, 
o que resulta em jovens pouco preparados para o futuro, 
cenário agravado pela crise econômica da pandemia e 
por um mercado de trabalho em transformação, 
tendendo a uma redução de empregos formais e novos 
contextos de mercado provocado pelas tecnologias 
digitais.

RESULTADOS ESPERADOS

Diante do contexto detalhado abaixo, pretendemos que a 
nova solução inovadora entregue um ou mais dos resultados:

● Engaje 150 mil jovens por ano, tornando as soft skills 
para empreender algo disseminado e conhecido, a 

ponto de despertar a curiosidade e domínio do assunto 

entre os jovens.

● Entregue um modelo através do qual o jovem estudante 
possa identificar, desenvolver e evoluir suas soft skills, 

com uma metodologia atrativa, que gere resultados 

confiáveis e que seja ao mesmo tempo divertida.

DESAFIO 4 
Habilidades empreendedoras do jovem
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Quem é nosso cliente?
Nosso público é o jovem, entre 15 e 20 anos e que está no momento de decidir qual área profissional deseja seguir. Normalmente, 

ainda é muito imaturo e não sabe o que são soft skills nem como isso pode contribuir para sua trajetória profissional.

Este jovem normalmente não sabe ao certo o caminho profissional que deseja seguir e se sente meio perdido. Está muito focado 

em desenvolver estes conhecimentos, (hard skills), mas ainda não enxerga suas habilidades sociocomportamentais e aptidões 

mentais individuais (soft skills) como capacidades fundamentais nesta caminhada.

Sua vontade é passar fácil no vestibular, poder entrar (e pagar) a faculdade, e depois exercer uma profissão, de preferência 

estável. Até mesmo antes de ingressar na faculdade, e por necessidade de pagar seus estudos, alguns passam a trabalhar ou 

empreender vendendo produtos de todo tipo aos colegas, se envolvendo com organização de eventos, entre outras ocupações; 

outros buscam alternativas de estágio para ganhar uma renda mínima.

Este jovem normalmente é flexível para novas experiências, porém imediatista: quer respostas rápidas e gosta de resolver as 

coisas de imediato. Motiva-se por desafios e tem curiosidade por assuntos/ tendências muito comentadas por seus amigos. 

Alguns buscam se envolver com iniciativas alinhadas com o que acreditam, mas muitos são levados a empreender por 

necessidade.

Algumas outras características desse jovem:

● Preferem conteúdos visuais aos escritos, principalmente no formato vídeo.

● Valorizam programas de mentoring para desenvolver novas habilidades.

● São autodidatas. Buscam informações que não conhecem na internet.

● A gamificação agrada a Geração Z porque torna o conteúdo atrativo e fácil de ser assimilado.

● Preferem consumir informação em pequenas doses: as “pílulas de conhecimento”.

● 36% veem aulas online, 20% leem livros em celulares/tablets e 32% trabalham online com colegas.

Detalhamento do Desafio
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O que está acontecendo de fato?

O jovem no final do ensino médio recebe formação específica para aumentar suas chances de passar no vestibular, mas 

normalmente não recebe nenhum direcionamento da instituição de ensino sobre como desenvolver suas soft skills, cada vez mais 

importantes em um mercado complexo e em constante mudança, com novas formas de trabalho e modelos de negócios que 

exigem tais habilidades.

Em pesquisa realizada pela empresa vozes da educação encomendada pelo SEBRAE/PE com 1.392 professores do ensino médio, 

apenas 19,4% dos professores acreditam que as habilidades empreendedoras estão sendo desenvolvidas nas escolas. Empatia e 

resiliência (49%), resolução de problema(41%), comunicação (40%), autoconhecimento (33%).

Uma pesquisa realizada pela Universidade Anhembi Morumbi com 18.477 alunos do 3º ano do ensino médio na cidade de São 

Paulo revelou que 59% desses estudantes já escolheram a carreira que querem seguir, nas escolas públicas, o índice chega a 63%. 

Entre aqueles que já estão decididos, contudo, menos da metade (46%) revelou ter mantido algum contato com a profissão 

escolhida*.

Quando o problema é observado?

Quando o(a) jovem está cursando o ensino médio se preparando para prestar vestibular, ou buscando alguma área profissional 
que seja do seu interesse.

Onde o problema acontece?

Na escola, onde deveria reconhecer e desenvolver suas soft skills com maior foco na sua futura ocupação, diante dos novos e 
futuros contextos de trabalho provocados pelas tecnologias digitais.

* Fonte: https://veja.abril.com.br/educacao/metade-dos-jovens-escolhe-carreira-sem-conhecer-profissao/

Detalhamento do Desafio
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Qual a causa raiz do problema?

As soft skills não são habilidades trabalhadas em disciplinas de ensino médio e até mesmo de graduação. Não é um assunto 
abordado com a devida importância, tanto nas escolas quanto em outros ambientes, levando ao jovem a desconhecer ou mesmo a 

se desinteressar pelo assunto.

Qual o impacto do problema?

Os jovens definem sua carreira profissional sem terem suas habilidades de soft skills reconhecidas e desenvolvidas, o que 
potencialmente impacta de forma negativa na sua carreira, seja como empreendedor ou colaborador de uma empresa ou 

instituição.

As habilidades socioemocionais serão as mais exigidas para que seja possível se adaptar às mudanças constantes causadas pelas 
tecnologias digitais, como também para uma atuação direcionada ao ser humano, já que os robôs e algoritmos farão otrabalho 

pesado e repetitivo. Assim, o profissional do futuro estará liberado das atividades mecânicas, mas terá que desenvolver a 

capacidade de pensar, refletir e lidar com problemas complexos.

Quais as alternativas existentes?

No seu processo de descoberta do que são soft skills, bem como o seu desenvolvimento, o jovem:

● Realiza mapeamentos de perfil profissional/comportamental, como a metodologia DISC e testes vocacionais.
● Participa de imersões como o EMPRETEC e desafios universitários em geral.

● Troca experiências com seus pares e com mentores.

● Realiza intercâmbio.
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Quais deficiências o cliente encontra nas alternativas?

● Alguns testes vocacionais gera resultados aleatórios e pouco confiáveis, desmotivando os jovens a dar credibilidade a tal 
ferramenta.

● Os jovens podem até reconhecer suas soft skills mas não sabem como desenvolvê-las nem perceber sua evolução.

● Cursos e imersões geralmente demandam um alto investimento financeiro e de tempo.
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Informações complementares:

Data Sebrae - Educação Empreendedora: https://datasebrae.com.br/educacaoempreendedora/

Dados compilados da Geração Z: 
https://drive.google.com/file/d/1ndIj72fibcVW3cSyTDKrvDmYK0_ywGMg/view?usp=sharing

Empreendedorismo do amanhã: https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Empreendedorismo-do-Amanhã_Relatório-Completo.pdf

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Brasil: 
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/06/GEM-2019-Relat-Executivo_Final_compressed-1.pdf

Jovem Empreendedor: https://drive.google.com/file/d/1mN5vyXNPAWPN1Yia9Cb7wQc82nUWCUuu/view?usp=sharing

SEBRAE e o futuro: https://drive.google.com/file/d/1HvbtXLSTHg6N3igEKyDAFq3-XVbSpf2P/view?usp=sharing

Inscreva-se no site: www.oisebrae.com.br

Dúvidas: acesse o regulamento ou entre em contato pelo
E-mail: oil@portodigital.org ou pelo WhatsApp: (81) 9 9121-0040.
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